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функцій: 
візитна картка навчального закла-

ду. Сама наявність інформації про 
навчальний заклад підвищить імідж 
даного закладу, на якій завжди можна 
знайти контактну інформацію про 
заклад, дані про керівництво, істо-
рію школи (історія створення, 
досягнення, видатні випускники), 
перелік партнерів,  соціальні 
проекти тощо; 

інформаційна сторінка, що місти-
тиме оперативну інформацію щодо 
організації виховного процесу у шко-
лі, новин; 

періодичне спеціалізоване ви-
дання. Може слугувати засобом 
для публікації будь-яких методич-
них матеріалів учителів, творчих 
робіт школярів; 

місце спілкування. Може бути 
місцем зустрічі всіх зацікавлених 
осіб, учителів та батьків, школярів 
один з одним, дирекції школи з уста-
новою вищого рівня тощо. 

Отже, яка мета ставиться перед 
створювачами шкільного сайту — 
таким він і буде. Якщо мета «себе 
показати», то й сайт повинен бути 
яскравим; якщо метою його ство-
рення є спілкування, то краще зро-
бити не сайт, а форум, або перед-
бачити створення форуму окремою 
закладкою на сайті. 

(продовження стор.2) 
 

Необхідність 
мати влас-
ний сайт 
школі, як 
виявилося, 
досить диску-
сійне питан-
ня. Одні 
кажуть, що 
ніякої користі 
для навчаль-

но-виховного процесу він не принесе, а отже, 
ніякої потреби в ньому не має. Інші, навпаки, 
дотримуються думки, що це вкрай необхід-
на річ. 

А дійсно, як може вплинути сайт на 
якість виховання? З першого погляду — 
ніяк.  

Але зустрічне запитання: а навіщо тоді 
саджати квіти, розмальовувати стіни на 
поверхах, прикрашати шкільні кабінети — 
це ж так само не впливає на якість осві-
ти? Навіщо тоді потрібні шкільні газети? 
Сьогодні Інтернет — це загальнодоступ-
ний засіб отримання оперативної інформації. 
Я думаю, що з часом  ми відійдемо від звич-
ної системи інформування батьків та школя-
рів за системою «дошка оголошень».  

Наявність якісного власного веб-сайту 
автоматично підвищить авторитет школи, 
він є достатньо корисною річчю в плані 
інформаційного забезпечення. 

Якщо все ж таки відповідь на запитан-
ня: “А чи потрібен нам сайт?”, - “Так”, то, 
приступаючи до розробки шкільного сайту, 
перш за все необхідно сформулювати мету 

його створення. Пошук відповідей на 
запитання: «Кому він потрібен?» та 
«Які функції виконуватиме?» слугува-
тиме обґрунтуванням його змісту, 
структури, зовнішньому вигляду, а 
також порядку його оновлення. 

Отже, кому потрібен сайт? 
Шкільний сайт :  

- це візитка школи в мережі Інтернет, 
за якою її оцінюватимуть як батьки 
школярів, так і у професіональному 
колі. У першу чергу це потрібно для 
дирекції школи задля забезпечення 
формування іміджу школи, залучення 
кадрів та учнів, вивчення психологічного 
клімату середовища школярів, організа-
ції взаємодії з іншими установами і  
реклами (завжди необхідно подякува-
ти спонсорам або запропонувати поте-
нційному спонсору «засвітитися» на 
сайті, розмістивши відповідну інформа-
цію про нього),  

- корисна інформація для випускни-
ків школи (наприклад, щодо чергової 
зустрічі з однокласниками чи як можна 
допомогти школі), 

- цікава інформація для батьків (чим 
живе школа, які досягнення дітей у на-
вчанні, різних конкурсах, змаганнях, розк-
лад батьківських зборів, рішення батьківсь-
ких комітетів). Зазначену інформацію в 
повному обсязі можна отримати тільки 
при відвіданні шкільного закладу (а це 
час, якого і так ніколи не вистачає), 

 Структура шкільного сайту  Сайт 
може виконувати одночасно декілька 

   Про проведення І-ІІ етапів 
Всеукраїнських  учнівських 
олімпіад з базових дисциплін  
у 2010-2011 навчальному році 

Відповідно до Положення про Всеук-
раїнські учнівські олімпіади з базових і спеціаль-
них дисциплін, турніри, конкурси-захисти науко-
во-дослідницьких робіт та конкурси фахової 
майстерності, затвердженого наказом Міністерс-
тва освіти і науки від 18.08.98 р. № 305, згідно 
листа Житомирського ОІППО від  08 жовтня 
2010 року № 1-2373 та з метою пошуку, підтрим-
ки, розвитку творчого потенціалу обдарованої 
молоді 
Н А К А З У Ю: 

1. І-й етап (шкільний)  олімпіад з української 
мови і літератури, російської мови і російської та 
зарубіжної літератури, математики, інформати-

ки, фізики, хімії, біології, географії, основ еконо-
міки, історії, основ правознавства, іноземних 
(англійська, німецька, французька, польська) 
мов, трудового навчання провести у жовтні 
2010 року.  

До участі в олімпіадах залучити всіх бажаючих 
учнів школи. 

2. ІІ-й етап (районний) олімпіад з базових 
дисциплін провести на базі Новоград-
Волинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 в такі термі-
ни: 
30  жовтня    -     українська мова і література , 
трудове навчання 
06  листопада   - російська мова та  література, 
географія 
13  листопада  -  математика, історія 
20  листопада  -  фізика, економіка  
27 листопада   -  англійська мова, біологія  

04  грудня       -    німецька мова, правознавство 
11  грудня       -    французька мова, польська 
мова, інформатика 
18  грудня       -    хімія 
25  грудня       -   астрономія,  екологія 

3. ІІ етап олімпіади з математики та історії про-
вести на базі Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
інформатики - на базі  Слободороманівського 
ЗНВО «Гімназія – школа І-го ступеня». 

4. В ІІ етапі (районному) олімпіад беруть участь 
учні-переможці І етапу (шкільного) олімпіад в 
кількості: 
- по одному учню з 8, 9, 10, 11 класів, крім: 
- економіка—по одному учню з 10, 11 класів 
- математика - по одному учню з 7, 8, 9, 10, 11 кл. 
- трудове навчання -по одному учню з 9, 11 кл/ 
- інформатика—по два учні з 8, 9, 10, 11 класів 
(Продовження на стор.3) 

Створення шкільного сайту: розкіш чи 
необхідність? 
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(Продовження) 
Таким чином, структуру шкільного сайту, тобто з 

яких розділів і сторінок він повинен складатися 
та які функції виконувати, кожному закладу 
потрібно визначити індивідуально, але головне: 
інформація, яка буде на ньому розміщена, повинна 
цікавити всіх (колег, батьків, випускників, учнів, 
спонсорів).  

Отже, кожній школі самій вирішувати, як 
створювати сайт, при цьому ніяка технологія не 
є визначальною, визначальними є люди, які 
використовують технології у своїх цілях. 

До речі, Міносвіти також планує приділити 
цьому питанню більше уваги. Нещодавно Кабмін 
у розпорядженні від 27.08.2010 р. № 1722-р схва-
лив Концепцію Державної цільової програми 
впровадження у навчально-виховний процес 
загальноосвітніх навчальних закладів інфор-
маційно-комунікаційних технологій «Сто відсо-
тків» на період до 2015 року. Головною метою 
зазначеної Програми є впровадження у навча-
льно-виховний процес загальноосвітніх навчаль-
них закладів інформаційно-комунікаційних техно-
логій (далі — ІКТ), а також створення умов для 
поетапного переходу до нового рівня освіти на 
основі зазначених технологій. Зокрема, під впрова-

дженням ІКТ розуміється стовідсоткове забезпечен-
ня загальноосвітніх навчальних закладів сучасними 
навчальними комп'ютерними комплексами та 
системними і прикладними програмними продук-
тами. При цьому збираються надати всім зазна-
ченим закладам швидкісного доступу до Інтер-
нету. 

У планах також передбачено створення системи ресу-
рсних центрів інформаційної та науково-методичної 
підтримки використання ІКТ у навчально-виховному 
процесі, а також функціонування системи підго-
товки та підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів у сфері впровадження ІКТ у навчально-
виховний процес. 

Зазначеною Програмою передбачено створен-
ня системи веб-сайтів усіх загальноосвітніх на-
вчальних закладів для опублікування кращих 
освітянських надбань, підтримки колективної та 
індивідуальної комунікації, формування мереже-
вих професійних об'єднань. 

Слід також зазначити, що в багатьох регіонах 
України вже сьогодні доволі успішно реалізуються 
проекти, які надають кожній школі можливість ство-
рити свій сайт та розмістити його в мережі Інтер-
нет безкоштовно. Навчальним закладам на 
безоплатній основі надається доменне ім'я 

(назва сайту), шаблон дизайну, система управлін-
ня змістом сайту, необмежений простір для збе-
реження файлів на сайті, а також необмежений 
трафік. Реалізація зазначених проектів здійснюєть-
ся за допомогою підприємств, які надають вищеза-
значені послуги, а також за участі органів місцевої 
влади. 

Питання комп'ютеризації та впровадження нових 
технологій у системі середньої освіти актуальне і 
важливе, адже навіть на сьогодні вже важко 
уявити життя без Інтернету.  

Науково-технічний прогрес ніхто не відміняв, а 
розвиток інформаційного суспільства тільки почав-
ся. Для того щоб бути повноправним членом такого 
суспільства, необхідно, як мінімум, уміти спілку-
ватися з комп'ютерною технікою та вільно орієнту-
ватися в мережі Інтернет, а ці навички прищеп-
лювати кожній людині краще у шкільному віці. І 
якщо зараз виникає запитання щодо доцільності 
створення власного сайту шкільного закладу, то 
через деякий час його наявність буде  звичайним 
явищем. 

 

 Начальник відділу освіти             О. Антипчук 

сайт, але він має цікаву індивідуальну інфор-
мацію, правильний «функціонал» й структуру, 
що дозволяє знайти цю інформацію, то корис-
тувачеві не буде ніякої справи до краси шапки 
сайту  

Основне завдання веб-дизайнера - це 
правильно розробити структуру сайту, належ-
ним чином розташувати інформацію на сторі-
нці. Але, звичайно ж, все це повинно вигляда-
ти якісно. 

Не гарним з погляду веб-дизайна є метод 
верстки тексту в декілька колонок. Уявіть собі 
довгий стовпчик тексту, прокрутивши  який 
вниз до кінця необхідно прокручувати нагору, 
щоб читати сусідній стовпчик. 

Так само завжди потрібно пам'ятати, що 
читати з монітора набагато складніше, ніж із 
друкованого аркуша. Текст - це основний ін-
струмент передачі інформації в Інтернеті й 
потрібно зробити цей текст максимально конт-
растним фону. Звичайно дуже красиво вигля-
дає сірий текст на чорному фоні, але читати 
довгу статтю в такому виконанні нереально 
складно. Пошкодуйте очі відвідувача сайту. 
Нічого краще чим чорний текст на білому фоні 

Концепція. 
Починається все з розробки концепції. Дуже 

важливий етап, на якому визначається мета прое-
кту й «функціонал», що дозволить реалізувати 
поставлену мету. 

Дуже корисно намалювати на папері блок-
схему сайту, відобразити на ній шляхи користува-
ча. Обміркувати зручність переходів і простоту 
пошуку необхідної користувачеві інформації. 

Дизайн. 
Ще одна сумна помилка - це підхід до роботи 

веб-дизайнера тільки з погляду оцінки краси шап-
ки сайту. 

Повірте мені, якщо у вас зовсім не гарний 

придумати не можна. 
Не використовуйте виділення тексту підк-

ресленням, інакше переважна більшість 
відвідувачів сайту будуть намагатися кликну-
ти по ньому, тому що підкреслений текст - це 
посилання. І, так, не забувайте підкреслюва-
ти посилання. 

Намагайтесь відмовитися від гарних ме-
ню на flash і JavaScript, пошукові сервери 
дуже погано індексують посилання, запрог-
рамовані при їхній допомозі. І, якщо вже 
відмовитися не виходить, обов'язково зро-
біть карту сайту, що має посилання на всі 
сторінки реалізовані простими тегами <a 
href=””>. Звичайно ж, на карту сайту повинно 
вказувати також просте текстове посилання. 
Цим ви допоможете пошуковим серверам 
проіндексувати весь ваш сайт. 

На сайт, виконаний на білому фоні зви-
чайним шрифтом Verdana, вирівняним по 
лівому краю набагато приємніше дивитися. 

Озброївшись всіма цими знаннями запус-
кайте Photoshop і вимальовуйте весь сайт у 
ньому. 

Після того як малюнок готовий, присту-
пайте до поділу цього малюнка на складові 
частини, вирізуйте картинки, зберігайте їх 
окремими файлами jpg або png і за допомо-
гою HTML верстайте сторінки. 

Програмінг. 
Намалювали, зверстали, тепер наповню-

єте сайт життям. 
 

Ткачук М.А. 
 технік-програміст відділу освіти 

Створення шкільного сайту: розкіш чи необхідність? 

ПРИНЦИП СТВОРЕННЯ САЙТУ 

Сто р.2 Ш К О Л А М  Л Е С И Н О Г О  К Р А Ю  

Закликаємо до співпраці! 
Доводимо до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів, вчителів, практич-
них психологів та соціальних педагогів: в школах району стартує новий авторський проект 
“Школа батьківства”. Мета проекту: розвивати свідоме ставлення підлітків до материнства 
та батьківства як основу сімейного життя, поліпшувати репродуктивне здоров’я дітей; про-
водити профілактику шкідливих звичок серед молоді. Консультативний пункт працює при 
РМЦ. Керівник консультпункту— Дем’янчук Н.К. телефони: 5-33-54, 5-24-75. 
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Дмитро, Ткачук Вадим з команди 
переможців. 
В зональних змаганнях з футболу 
серед школярів ЗОШ І-ІІІ ступенів 
взяла участь 21 команда. Чудово-
го сонячного дня на футбольному 
полі Пилиповицької ЗОШ зібра-
лись команди, що пройшли відбір 
у зональних та півфінальних поє-
динках – команди з Городницької, 
Піщівської, Суслівської та Ярунсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів. Успішно 
провели перші зустрічі та  зустрі-
лись у фіналі футболісти Городни-
цької ЗОШ(тренер Білий В.П.) та 
Суслівської ЗОШ(вчитель Іляхов 
В.Ф.). Рівна напружена боротьба 
точилась протягом всієї гри. Лише 

за декілька хвилин до закінчення зустрічі точний 

удар нападника  Єнжиєвського Володими-
ра  привів команду Суслівської  школи до 
перемоги  2 : 1. 

Третє місце у школярів з Піщівської ЗОШ 
(вчитель Колосович М.А.), які краще за 
своїх ровесників з Ярунської школи проби-
ли пенальті після нульової нічиєї. 

Кращими гравцями фінального туру 
стали Карплюк Степан, Єнжиєвський Воло-
димир, Чайковський Микола, Капустинсь-
кий Руслан з  Суслівської ЗОШ, Данильчук 
Олександр, Тартачний Олександр, Шевчук  
Ілля з Городницької ЗОШ . 

Переможці  і призери змагань відзначені 
преміями відділу сім’ї, молоді та спорту, 
грамотами відділу освіти. 

Горбовський В.П. 
Методист РМЦ 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ З ФУТБОЛУ 

Наймасовіші та найулюбленіші змагання 
школярів району – зма-
гання з футболу. 24 ко-
манди ЗОШ І-ІІ ступенів 
вийшли на старти змагань  
з міні-футболу. Переможці 
зональних змагань коман-
ди Великогорбашівської, 
Кленівської,  Яворівської 
ЗОШ,  Наталівського НВК 
зустрілися у фіналі. Дове-
ла свою перемогу дружня, 
дисциплінована команда 
Великогорбашівської ЗОШ 
(вчитель Денисюк М.П.), 
яка перемогла своїх супе-
рників і стала перемож-
цем змагань. Друге місце 
у юних футболістів з Яво-
рівки (вчитель Фурманен-
ко П.І.) і замкнули трійку призерів любителі 
шкіряного м’яча з Кленови (вчитель Ковальчук 
О.В.). Кращими гравцями турніру визнані Зе-
лінський Андрій, Коваленко Роман, Кондратюк 

Сто р.3 В И П У С К  8  

(продовження. Початок на стор.1) 
 - іноземні мови - по одному учню з 9, 10, 11 класів 
- польська мова - по два учні з 8, 9, 10,  11 класів 
- правознавство - по одному учню з 9, 10, 11 класів. 
  5. Для проведення ІІ етапу олімпіад створити оргкомітет  та журі (додаток № 1) до складу яких залучити кращих вчителів, представників відділу 
освіти, РМЦ. 

6. Для проведення олімпіад керуватися методичними рекомендаціями розробленими предметними лабораторіями  Житомирського обласного ін-
ституту післядипломної педагогічної освіти та завданнями підготовленими методистами РМЦ.  

7 Витрати на проведення районних олімпіад провести за рахунок коштів, виділених на проведення позакласних заходів. 
8. Оргкомітету ІІ етапу олімпіад надіслати звіти про проведення ІІ етапу та заявки на участь в ІІІ етапі олімпіад відповідному оргкомітету обласних 

олімпіад до 30 грудня 2010 року, а з української мови та  історії до 20 грудня 2010  року. 
9. Оргкомітету ІІ етапу олімпіад забезпечити участь команд в ІІІ етапі в січні – лютому 2011 року.  
До місця проведення олімпіад учні прибувають організовано у супроводі керівника команди, маючи при собі паспорт або свідоцтва про народження, 

медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб та контакту з інфекційними хворими ( п.3.11 чинного Положення). Команду чисельністю  не мен-
ше 6 чоловік супроводжують двоє дорослих, які є керівниками команди і відповідають за життя та здоров’я членів команди. 

10. До 10.01.2011 року оргкомітету ІІ етапу олімпіад  проаналізувати результати предметних олімпіад з метою поліпшення їх організаційного рівня, 
підвищення якості підготовки учнів до олімпіад, удосконалення роботи з обдарованими дітьми. 

11. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника  начальника відділу освіти Андрощук В.П. 
          Начальник відділу                                             О.А.Антипчук 

Увага! 
Згідно плану спортивних заходів РМО ТСОУ на 2010 рік, 10 листопада 2010 ро-
ку відбудуться районні змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки. 



НАКАЗ 
            25. 10. 10                  № 367 

Про проведення ХІ Міжнародного  
конкурсу з української мови  
імені Петра Яцика 
 На виконання плану відділу освіти 

та з метою  утвердження державного статусу 
української мови, піднесення її престижу се-
ред учнівської молоді, виховання поваги до 
культури і традицій українського народу 

НАКАЗУЮ: 
1. Директорам шкіл: 

1.1. Організувати в навчальних закладах у 
2010-2011 навчальному році з 9 по 12 листо-
пада 2010 року заходи, присвячені відкриттю 
та початку ХІ Міжнародного конкурсу з україн-
ської мови імені Петра Яцика (далі - Конкурс), 
залучивши до участі в першому його етапі 

учнів 3-11 класів незалежно від рівня їх знань.  
1.2. Інформувати методичний центр до 

15.11.10 про підсумки проведення І етапу Кон-
курсу (вжиті заходи, їх висвітлення в засобах 
масової інформації, кількість учасників) 
(Додаток 1—див. на сайті відділу освіти). 

1.3. Забезпечити участь переможців у ІІ 
(районному) етапі Конкурсу 13.11.10 р. (по 1 
учню з 3-11 класів), подавши заявку на участь 
до 10.11.10 р. (Додаток 2—див. на сайті відділу 
освіти). 

1.4. Забезпечити явку членів журі 13.11.10 р. 
для перевірки робіт. 

2. Методичному центру (Сікора О.П.): 
2.1. Здійснити організаційно-методичне за-

безпечення проведення І-ІІ етапів  та участь 
переможців районного етапу у ІІІ етапі Конкур-
су. 

2.2. Затвердити склад оргкомітету та журі ІІ 
етапу Конкурсу   (Додаток 3—див. на сайті 
відділу освіти). 

2.3. Звіти, протоколи проведення ІІ етапу 
Конкурсу, роботи переможців, зразки завдань 
та заявку на участь у ІІІ етапі надіслати на 
адресу Житомирського ОІППО до 20.11. 2010р 

Фінансування витрат на проведення Конкур-
су здійснити відповідно до Положення про 
районний етап Міжнародного конкурсу з украї-
нської мови . 

4. Контроль за виконанням  наказу покласти 
на заступника начальника відділу  освіти Анд-
рощук В.П. 

Начальник відділу        О.А.Антипчук 

робота» і «робота під контро-
лем вчителя». «При цьому збе-
рігаються всі етапи, характерні 
для комбінованого уроку: орга-

нізація класу до уроку, мотивація учіння, 
актуалізація знань, умінь та навичок, ви-
вчення нового навчального матеріалу, 
вдосконалення раніше вивченого, визна-
чення результативності навчання, кожен з 
яких має бути логічно вивершеним та 
мати пропедевтичний характер», - наголо-
сила у своєму виступі методист РМЦ  
Лопатюк Валенти-
на Григорівна. 

Майстерно про-
вівши  відкритий  
урок з української 
мови «Розповідні 
речення» 2 клас та 
«Поетичні образи 
осінньої природи» 
4 клас – класовод 

Ничипорук 
Євдокія Дмит-
рівна зазначи-
ла, що органі-
зація процесу 
навчання на уроці у класах з малою 
наповнюваністю може стати ефектив-
нішою, якщо поряд із традиційними 
формами навчання – груповою та ін-
дивідуальною – практикуватимуться 
також колективна та парна форми. 
Учитель має право на обґрунтова-
ний вибір найраціональніших форм, 
зважаючи на об’єктивні характерис-
тики класу та на мету уроку. 
Відкритий урок математики в 1-3 
класі на тему «Число і цифра 8. 
Послідовність чисел у межах 8», 
«Таблиця множення числа 7» прове-

ла Остапенко Таїсія Володимирівна, 
вона майстерно показала, що для робо-
ти у класі з малою наповнюваністю 

19 жовтня 2010 року на базі Дідовицької 
ЗОШ І-ІІ ступенів відбувся районний семі-
нар-практикум вчителів початкових класів 
на тему «Організаційні форми навчально-
пізнавальної діяльності на уроці у класі з 
малою напов-
нюваністю». 
Гостинно зу-
стріли 19 уча-
сників семіна-
ру учні школи. 
У ході зібран-
ня були розг-
лянуті найак-
туальніші 
проблеми 
сучасної поча-
ткової школи 
– підвищення 
ефективності 
традиційного 
уроку у класо-
комплекті.  

Загальнові-
домо, що урок у школі з малою наповнюва-
ністю має особливу структуру, в основі якої 
– чергування двох компонентів: «самостійна 

учнів необхідні 
специфічні вміння: 
витримувати нале-
жну почерговість 
двох визначальних  
компонентів уро-
ку, організовувати 
спілкування в ма-
лих групах, вдало 
застосовувати ме-
тоди індивідуаліза-
ції та диференціа-
ції навчання. 
Виховний захід 

«На гостину до Золотої  осені» підготу-
вала і провела вчитель початкових кла-
сів Давидчук Наталія Анатоліївна. 

Лопатюк В.Г.  Методист РМЦ 

Про проведення ХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

СЕМІНАР ВЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Сто р.4 Ш К О Л А М  Л Е С И Н О Г О  К Р А Ю  

Для вчителів філологічного напрямку! 
29.10.2010р о 10 годині на базі РМЦ відбу-
деться засідання літературного клубу 
“Паросток”. Запрошуються обдаровані 
учні 5-11 класів, які пишуть власні поети-
чні та прозові твори. 
 
4.11.2010р. На базі Таращанської ЗОШ І-
ІІ ступенів відбудеться семінар для вчи-
телів світової літератури, що виклада-
ють у школах І-ІІ ступенів. 



НАКАЗ 
19.10.10                                    № 355 

Про проведення місячника 
енергобезпеки та профілактики травматизму 
На виконання листа Міністерства освіти і 

науки України від 12.10.10 №1/9-711, Міністер-
ства палива та енергетики від 27.09.10 
№02/14-263 та обласного управління освіти і 
науки №2-2482 від 18.10.2010 про проведення 
місячника енергобезпеки та профілактики 
травматизму з 10 жовтня по 10 листопада 
2010 року та з метою активізації профілактич-
ної роботи щодо попередження загибелі та 
травмування дітей від різного роду надзвичай-

них ситуацій, навчання дошкільнят і учнів пра-
вилам безпечної поведінки у житті, 

НАКАЗУЮ: 
І. Директорам загальноосвітніх та завідуючим 

дошкільних навчальних закладів: 
1.1. Організувати та провести в навчальних 

закладах місячник енергобезпеки та профілак-
тики травматизму з 10 жовтня по 10 листопада 
2010 року. 

1.2. У ході місячника оголосити конкурси: 
– на кращу творчу роботу (вірш, твір, опові-

дання тощо); 
 на кращий малюнок. 
Посилити роз’яснювальну роботу серед шко-

лярів та провести запобіжні заходи з енергобе-
зпеки щодо попередження травмування та 
загибелі дітей під час навчально-виховного 
процесу і в побуті. 

Залучати відповідні служби до проведення 
батьківських зборів з даної тематики. 

Інформацію про проведену роботу та матері-
али місячника подати  методисту РМЦ Скрип-
нюку Ю.О. до 12.11.2010 року. 

ІІ. Контроль за виконанням наказу залишаю 
за собою.  

Начальник відділу   О.А.Антипчук 

відповідати цим високим завданням, запо-
бігти розчаруванню в обраній професії, 
створити освітньо-розвивальне середови-
ще, в результаті взаємодії з яким у моло-
дого вчителя з’явиться  готовність до ро-
боти на основі знання сучасних педагогіч-
них технологій, розуміння ним своєї індиві-
дуальної сутності, що має стати підґрун-
тям для його особистісної педагогічної 
концепції. З цією метою 21 жовтня на базі 
Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступенів була 
проведена зустріч з молодими спеціаліс-
тами району.   

У тісному контакті з молодими вчителями 
працювали завідуюча РМЦ Сікора О.П., 
методисти Лопатюк В.Г., Скрипнюк Ю.О.,  
досвідчені та мудрі педагоги Мартинюк С.В., 
Філоненко Г.О., Михалець К.О., Тарнавська 
Т.П., Мамчуровська Н.В., Дзюба Е.В. та пси-
холог школи   Пасічник Н.Ю. 

У ході семі-
нару 13 
новопризна-
чених вчи-
телів райо-
ну відвідали 
відкриті 
уроки, вихо-
вну годину, 
познайоми-
лись з мето-
дикою про-
ведення 
батьківських 
зборів, ро-
ботою з 

На думку 
видатного 
українського 
громадського 
діяча, пись-
менника 
І.Франка, 
щоб мати 
«добрих 
учителів», 
необхідно 
«добре їх 
самих вивчи-
ти» та 
«поставити в 
такі умови, 
щоб вони 

могли щось добре зробити». 
У нормативних документах неодноразово 

акцентувалась увага на ролі вчителя в сучас-
них освітніх про-
цесах, його впли-
ві на рівень духо-
вної культури 
суспільства, стве-
рдження демок-
ратичних ціннос-
тей та процесів. 
Розвиток цих 
чинників – це 
спільне завдання 
і держави, і вчи-
теля. 

Сформувати в 
молодого спеціа-
ліста потребу 

батьками. Неля Юріївна, шкільний психо-
лог, продемонструвала вправи на зняття 
емоційного напруження і втоми , пошук 
шляхів і способів уникнення стресових 
ситуацій. На завершення семінару присут-
ні  склали власний рецепт гарного на-
строю. 

Масловський В.Р., директор школи, 
побажав всім учасникам завжди бути муд-
рими й терплячими, природними та відве-
ртими, усвідомлювати величезну відпові-
дальність за власне щастя і щастя свого 
оточення, а головне бути завжди оптиміс-
тичними.  

Лопатюк В.Г. методист РМЦ 

Про проведення місячника енергобезпеки та профілактики травматизму 

ЗУСТРІЧ З МОЛОДИМИ 
ВЧИТЕЛЯМИ 

Сто р.5 Ш К О Л А М  Л Е С И Н О Г О  К Р А Ю  

Житомирський  ОІППО повідомляє: 
 надійшли комплекти кольорових плакатів для оформлення кабінетів (класів), 

дитячих садочків, а саме: “Захист Вітчизни”, “Цивільна оборона”, 
“Інформатика”, комплект плакатів “Досліджуючи гуманітарне право”, медико-
санітарна, книга вчителя “Захист Вітчизни”, та Програма “Захист Вітчизни”. 

Керівникам ЗОШ І-ІІІ ступенів! 
До 4.11.2010р. Подати в РМЦ Скрипнюку 
Ю.О. розв’язані завдання по конкурсах винахі-
дників і раціоналізаторів та юних фізиків  



Зараз вже ніхто не може собі предста-
вити сучасний процес навчання без нових 
інформаційних технологій, які роблять 
його простішим, цікавішим, більш захоп-
люючим. Адже головне завдання 
вчителя зацікавити дитину, зро-
бити так, щоб вона сама хотіла 
отримувати нові знання, не боя-
лася труднощів, упевнено йшла 
до поставленої мети . Коли діти 
йдуть на  уроки з радістю і енту-
зіазмом і кожного разу з натхнен-
ням відкривають для себе щось 
нове, то хіба це не гідна винаго-
рода для вчителя? Хіба не це є 
вищим балом оцінки його педаго-
гічної діяльності? 

Мультимедіа – це засіб або 
інструмент пізнання на різних 
уроках. Мультимедіа сприяє роз-
витку мотивації, комунікативних 
здібностей, здобуттю навиків, 
накопиченню фактичних знань, а 
також сприяє розвитку інформаційної 
грамотності.  

Такі мультимедіа, як слайд, презента-
ція або відеопрезентація вже доступні 
протягом довгого часу. Комп'ютер в да-
ний час здатний маніпулювати звуком і 
відео для досягнення спецефектів, синте-
зувати і відтворювати звук і відео, вклю-
чаючи анімацію і інтеграцію всього цього 
в єдину мультимедіа-презентацію.   

Разом із навчально-комп’ютерними 
комплексами школам нашого району 
поставлялися  диски з навчальними про-
грамами по різних предметах. На базі 
городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів працює 
експериментальний майданчик по апро-
бації педагогічних програмних засобів з 
навчальних предметів. 

Розумне використання в учбовому 
процесі наочних засобів навчання відіг-
рає важливу роль в розвитку спостереж-
ливості, уваги, мови, мислення учнів. 

Безліч можливостей для цього нада-
ють сучасні інформаційні комп'ютерні 

технології. На відміну від звичайних тех-
нічних засобів навчання ІКТ дозволяють 
не лише дати учням велику кількість гото-
вих, строго відібраних, відповідним чи-
ном організованих знань, але і розвивати 
інтелектуальні, творчі здібності учнів. 

Наочність матеріалу підвищує його 
засвоєння, оскільки задіяні всі канали 
сприйняття учнів – зоровий, механічний, 
слуховий і емоційний. Використання му-
льтимедійних презентацій доцільне на 
будь-якому етапі вивчення теми і на будь-
якому етапі уроку. Так само, можливі 
ситуації, в яких матиме сенс спочатку 
проводити огляд розділу або лише демон-
струвати потрібну тему без поглиблення і 
накопичення знань або навиків, а поглиб-
лення і вдосконалення навиків викорис-
тання потрібної теми  в подальшому  мож-
ливо здійснювати за рахунок самоосвіти. 
Дана форма дозволяє представити учбо-

вий матеріал як систему яскравих опор-
них образів, що дозволяє полегшити запа-
м'ятовування і засвоєння матеріалу, що 
вивчається. Подача учбового матеріалу у 
вигляді мультимедійної презентації ско-
рочує час навчання. Учнів приваблює 
новизна проведення таких моментів на 
уроці, викликає інтерес. 

Мультимедійні засоби навчання є уні-
версальними, оскільки можуть бути вико-
ристаними на різних етапах уроку: 

-під час мотивації як постановка про-
блеми перед вивченням нового матеріалу; 

- у поясненні нового матеріалу як ілюс-
трації; 

- під час закріплення та узагальнення 
знань; 

- для контролю знань. 
Крім цього, маючи такі засоби навчан-

ня, можна проводити повноцінні уроки і 
заняття з предмету поза кабінетом  або в 
кабінетах без спеціального обладнання, 
що забезпечує «мобільність». 

Серед величезного різноманіття навча-

льних мультимедійних систем умовно 
можна виокремити засоби, які є найбільш 
ефективними: 

- комп’ютерні тренажери; 
- автоматизовані навчальні системи; 
- навчальні фільми; 
- мультимедіа-презентації; 
- відеодемонстрації. 
Але, не слід забувати, що програмні 

засоби навчального призначення мають 
відповідати й вимогам педагогічної доці-
льності, і виправданості  їх застосування. 
Тобто програмний засіб (мультимедійну 
систему, інформаційну систему) слід на-
повнювати таким змістом, який найбільш 
ефективно може бути засвоєний тільки за 
допомогою комп’ютера, і використовува-
ти лише тоді, коли це дає незаперечний 
педагогічний ефект. 

Таким чином, у рамках узагальнення та 
повторення матеріалу мультимедіа-

системи можуть охоплювати 
матеріал кількох уроків і 
використовуватися вже не як 
джерело знань, а як основна 
або додаткова ілюстрація до 
повторення чи засіб відтво-
рення та систематизації вже 
здобутих знань. 
Отже, застосування мульти-
медійних засобів навчання 
надає уроку специфічну но-
визну, яка за своїм змістом і 
формою викладення має 
можливість відтворити за 
короткий час значний за 
обсягом матеріал, а також 
подати його в незвичному 
аспекті, викликати в учнів 
нові образи, деталізувати 

нечітко сформовані уявлення, поглибити 
здобуті знання. 

Майдюк І.С. 
Інженер-електронік РМЦ 

Використання мультимедійних засобів в навчальному процесі. 
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 На сучасному етапі розвитку 
суспільства і освіти головною метою  
інформатизації освіти є підготовка тих, 
хто навчається, до активної і плідної жит-
тєдіяльності в інформаційному суспільст-
ві, забезпечення підвищення якості, дос-
тупності та ефективності освіти, створен-
ня освітніх умов для широких верств 
населення щодо здійснення ними навчан-
ня протягом усього життя за рахунок 
широкого впровадження в освітню прак-
тику методів і засобів інформаційно-
комунікаційних технологій. 
 Проблема «Використання інфо-
рмаційно-комунікаційних технологій в 
освітній діяльності навчальних закладів» 
була розглянута на семінарі керівників 
ЗНЗ, який відбувся 20.10.10 року на базі 
Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. В роботі 
семінару взяли участь начальник облас-

ного управління  освіти і науки Пас-
товенський О.В., голова Новоград-
Волинської райдержадміністрації 
Мартинюк Л.М., начальник відділу 
освіти Антипчук О.А.  
 В своєму виступі 
О.В.Пастовенський  зазначив, що 
головними аспектами розвитку освіти 
регіону є збільшення мережі дошкіль-
них закладів, надання якісних освіт-
ніх послуг в них, покращення роботи 
з обдарованими дітьми, створення 
освітніх округів та налагодження їх 
роботи з підвищення рівня допрофе-
сійної підготовки, впровадження про-

фільного навчання в старшій школі. 
 Під час семінару 
розглядались питання викори-
стання в навчально-виховному 
процесі мультимедійних про-
грамно-педагогічних систем 
навчання. Зав. РМЦ Сікора 
О.П. зазначила, що застосу-
вання інформаційно-
комунікаційних технологій 
докорінно змінює роль і місце 
педагога та учня в навчально-
му процесі, сприяє реалізації 
індивідуального та диференці-
йованого підходу у навчанні, 
впровадженню профільного 
навчання – того, чого ще так 
бракує. У такій моделі вчитель 
перестає бути 
«ретранслятором знань», а є співтворцем 

сучасних технологій 
навчання через застосу-
вання додаткових інфор-
маційних навчальних 
ресурсів.  
Можливості використан-
ня мультимедіа, ППЗ на 
уроках в  початкових 
класах, фізики, трудово-
го навчання продемонст-
рували методисти РМЦ 
Лопатюк В.Г. і Скрип-
нюк Ю.О. 
Учасники семінару озна-
йомились з досвідом 
використання інформа-
ційно-комунікаційних 

технологій вчителями Чижівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів під час проведення уроків: 
математики з теми «Рівняння» (5 клас) 
вчитель Євтушок А.М., музичного мисте-
цтва з теми «Музично-сценічне мистецт-
во. Опера та література» (5 клас) вчитель 
Бакало М.М., правознавства з теми «Чому 
Конституція є Основним Законом Украї-
ни» (9 клас) вчитель Лагодинський В.Б.  

Прикладом співпраці  учнів та 
вчителів по використанню мультимедіа в 
позаурочний час є проведення в школі 
інтелектуальних змагань. Вчителями Ого-
лем В.В. та Костюченком В.М. розробля-
ються програмні продукти, які використо-
вують під час засідань клубу «Еврика» та 

змагань. 
В ході семінару було проведено 

інтелектуальне змагання між учнями 9 
класу та командою учасників семінару з 
теми «Євросоюз». Перемогу здобули учні 
Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступеня. 

Сікора О.П. Зав.РМЦ 

Інформаційно-комунікативні технології в школі.  
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ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ШКІЛ! 
Зверніть увагу на Інтернет-курси з підготовки до ЗНО-2011 з Української 
мови та літератури, Істо- рії України і Математики, розраховані на 32 
тижні. Початок занять на черговому потоці з 25 жовтня. Плануються 
також інші потоки з пізнішою датою початку. Крім того, організуються 
потоки для 10-класників, розраховані на 2 роки. Для дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, послуги пропонуються 
безкоштовно. Подробиці на сайті http://testuvannya.com.ua/  



м.Новоград-Волинський,  

вул.Соборності, 70,  

Телефон:   (04141) 5-24-75;    5-

33-54 

Р М Ц  

(Ємільчинська гімназія).  
Полонили журі та слухачів Тичина Еду-

ард, Правдива Тамара, Карпінська Тетяна, 
Мельник Ан-
на, Кривук 
Анастасія, 
Ольшевський 
Антон 
(Суслівська 
ЗОШ), Слобо-
жанюк Кате-
рина, Дубиць-
кий Павло 
(Ємільчинська 
гімназія), Ма-
шевська Ольга 
(Новоград-
Волинський 
колегіум) сво-
їм артистиз-
мом, емоційні-
стю.    
Дебютанти 
конкурсу Ма-

зуркевич Яна (Ємільчинська ЗОШ  № 1), 
Горшкальова Марина (Новоград-
Волинський колегіум),  Левицька Анна(2 
клас), Медведчук Євгеній, Маліновська 
Дар’я, Голуб Вадим, Лівашевський Анато-
лій (Суслівська ЗОШ)  вміло відтворили 
характер поетичних творів. 

Конкурсантам були вручені грамоти 
відділу освіти Новоград-Волинської райде-
ржадміністрації, дипломи та цінні подару-
нки «Wspolnoty Polskiej». 

Журі конкурсу, до складу якого входили  
представники «Wspolnoty Polskiej» у Кра-
кові Христина Кантарович, Барбара Ду-
дзік, Христина Ронікер, Тереза Вонхалов-
ська та методист польської мови Житомир-
ського ОІППО Старовєрова М.А., прослу-

12 жовтня ц.р. на базі Суслівської ЗОШ І
-ІІІ ступенів  відбувся І-й етап обласного 
конкурсу декламації польської поезії 
«Молоді таланти».  

Конкурс проводиться з метою відро-
дження культури, звичаїв, традицій поль-
ської національної меншини, розвитку 
читацької культури і творчих здібностей 
учнів та залучення шкільної молоді до 
скарбів світової літератури. 

25  конкурсантів  трьох  вікових груп (до 
10 років,  від 10 до 13 років, від 14 до 17 
років) з Суслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Новоград-Волинського колегіуму, гімназії  
та ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1  смт. Ємільчино  
декламували поетичні твори 
В.Бронєвського, А.Сверщинської, 
Ю.Словацького, Б.Урбанської, Я.Войтила 

та інших. 
 Культуру 
мовлення, 
виразність, 
чітку дикцію 
продемонст-
рували  Бу-
чинська Анна, 
Ясіневич Ан-
тоніна, Леви-
цька Анна, 
Тичина Ірина 
(Суслівська 
ЗОШ),  Ме-
тельська Вік-
торія, Корбут 
Роман 

хавши юних декламаторів, визначило 
переможців. Ними стали учні Суслівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів:  у молодшій віковій 
групі – Тичина Едуард, Правдива Тамара;  
в середній – Мельник Анна,  Ольшевсь-
кий Антон;  у старшій  -  Левицька Анна, 
Ясіневич Антоніна,  які  15 жовтня 2010 
року  візьмуть участь в другому етапі 
конкурсу, що буде проводитись в смт. 
Романові. 

15 жовтня 2010 року в смт. Романів 
пройшов заключний етап обласного кон-
курсу декламації польської поезії «Молоді 
таланти».  

Учні Суслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
які представляли наш район, посіли 2 
призових місця. 

Мельник Анна, учениця 7 класу стала 
переможцем  серед декламаторів  серед-
ньої вікової групи (І місце), а Тичина Еду-
ард, учень 2 класу,  визнаний переможцем 
молодшої вікової групи (ІІ місце). 

Вітаємо учнів школи і їх наставника 
Вовк Ю.А. з гарними результатами і ба-
жаємо подальших успіхів у розвитку чи-
тацької культури та творчих здібностей 
учнів. 

 

Костюк К.М.    заступник зав. РМЦ 
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